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Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi 

Lütfen formu dikkatlice okuyun ve soruları cevaplayın! 

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda burun, yutak, gırtlak ya da yemek borusu bölgelerinizden birinde ya da 

birçoğunda olası bir hastalık açısından kontrol gerektiği ve gerekirse doku örneği alınabileceği kararına varılmıştır 

Bu yazılı formdaki temel bilgiler, size yapılacak olan girişimi, bu girişimin gerekliliğini, yapılmaması durumunda 

oluşacak olumsuzlukları ve bu girişime bağlı komplikasyonları (girişim sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilecek 

sorunları) açıklamada yardımcı olacaktır Bu görüşme sonrasında bu girişimin yapılıp yapılmayacağına, kendi 

serbest iradeniz ile karar vereceksiniz. 

Hastalığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler: 

Bize başvurduğunuz şikayetlerin kaynağının açığa çıkarılabilmesi için bu bölgelerin detaylı incelenmesi ve 

gerekirse doku örneği alınması amacı ile bu girişimin yapılması gerekmektedir 

Bunun sonucunda bu bölgelerde normal dışı hiçbir bulgu bulunmayabilir ya da aksine bulgu bulunduğu gibi 

buradan doku örneği almak gerekebilir. 

Bu nedenle; sayılan bu bölgelerin gerekirse yüzeyel anestezi maddeleri ile uyuşturulması sonrasında ayrıntılı 

incelenmesi ve gerekirse doku örneği alınması amacı ile bu girişim yapılmaktadır. Doku örneği alındığı takdirde 

patolojik tetkike (mikroskopla incelenmeye) alınacak ve kesin sonuç 1-2 hafta içinde size bildirilecektir. Yapılan 

işlem ve çıkacak sonuca göre size ek bir tetkik veya tedavi gerekmeyeceği gibi, başka tetkikler ve tıbbi ve/veya 

cerrahi tedaviler de gerekli olabilir. 

Girişimin Yapılmaması Durumunda Neler Olabilir? 

Bu girişimi kabul etmemeniz durumunda başvurduğunuz şikayetle ilgili teşhis mümkün olamayacaktır. 

Bu hastalığınızın iyi huylu olması durumunda;, hastalığınız giderek daha fazla ilerleyebilecek ve bir aşamadan 

sonra cerrahiyle bile tedavi edilemeyecek hale gelebilecektir. 

Hastalığınızın kötü huylu olması durumunda ise; yine tedaviyi planlamak için çok önemli olan teşhis konamayacak, 

hastalık mutlaka ilerleyecektir. 

Girişimden beklenen faydalar: 

Teşhis ve tedavinin tam yapılması 

Nasıl Bir Tedavi/Girişim Uygulanacak (Alternatif Tedaviler Hakkında Bilgi İçermelidir): 

Bu işlem bazen sadece teşhis veya tedavi, bazen hem teşhis hem tedavi ortak amacı ile lokal /genel anestezi ile 

uygulanır. 

Ortaya Çıkabilecek Yan Etkiler (Komplikasyonlar): 

 Alerjik reaksiyonlar; şişlik, kaşıntı, hatta şoka varabilen ağır dolaşım bozuklukları, 

 Merkezi sinir sistemine ait yan etkiler; huzursuzluk, kasılmalar, solunum bozuklukları, 

 Kan basıncı yükselmesi veya düşmesi, kalp ritm bozuklukları ve kalp atışının yavaşlaması. 

 Ayrıca genellikle gerekmemesine rağmen, olağanüstü bir durumda lüzumu halinde kullanılabilecek kan veya 

kan ürünlerinin nakli sırasında oluşabilecek hastalık bulaşma ihtimali de vardır. 

 Bu işlem sonrasında genellikle alınan doku örnek(ler)i patolojiye (mikroskop altında incelenmeye) gönderilir. 

Bunun sonucuna göre size başka bir girişim veya tedavi gerekmeyebileceği gibi, başka tetkikler ve tedaviler (tıbbi 

veya cerrahi) de gerekli olabilir. 

Sık Görülebilen Yan Etkiler: Burun içi, dişeti, dişler, bademcikler ve ağız içinde hafif yaralanmalar,burun ve 

boğazda yanma, acıma, kan gelmesi 

Nadir Görülebilen Yan Etkiler: ses kalitesinde değişiklik veya kısıklık (geçici veya kalıcı), dilde 

uyuşukluk(genellikle geçici), tat duyusu değişikliği, yara iyileşmesi sorunu, kanama 

Çok Nadir Görülebilen Yan Etkiler: Nefes darlığı, havayolu tıkanıklığı, yutma zorluğu, yara iltihabı veya kalp-

dolaşım sistemi reaksiyonları gibi genel tehlikeler, koldaki veya bacaktaki bir toplardamara serum takılması gibi her 

ameliyatta gerekli olan basit işlemler de bile çok ender de olsa gelişebilen sorunlar (damar iltihabı gibi), ses telleri 

veya akciğer iltihabı 

Girişimden Önce Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: Lütfen ameliyattan en az bir hafta önce, eğer 

alıyorsanız aspirin gibi kanı sulandıran ilaçları almayı bırakınız. Girişimin uygulanacağı günden önceki gece saat 

24.00 den sonra hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. Özel bir hastalığınız varsa sorulmadan doktorunuza bilgi 

veriniz. 

Girişimden Sonra Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: 

Girişim yapılan bölgeler uyuşturulmuş olarak işlem yapılırsa 2 saat süre ile geçici his kaybı ya da azalması 

olabilecektir,  bu süre içinde yeme ve içme yapmanız sorunlu olabilir. 
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Hekimin Hasta Hakkında Bilmek İstedikleri: 

Lütfen ameliyat öncesi var olan teşhis edilmiş tüm hastalıklarınızı, aldığınız tüm ilaçlarınızı, varsa ailesel 

hastalıklarınızı, alerjik durumunuzu bildiriniz. 

Hasta, Veli Veya Vasinin Onam Açıklaması: 

 Doktorum bana sağlık durumum ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı. 

 Planlanan tedavi/girişimin ne olduğu, gerekliliği, girişimin seyri ve diğer tedav seçenekleri, bunların riskleri, 

tedavi olmadığım taktirde ortaya çıkabilecek sonuçlar, tedavinin başarı olasılığı ve yan etkileri hakkında ayrıntılı 

bilgi edindim. 

 Tedavi/girişim’den önce ve sonra dikkat etmem gereken hususları anladım. 

 Tanı/tedavi/girişim sırasında benimle ilgili tüm dokümanların ve alınan örneklerin eğitim amaçlı kullanılabileceği 

açıklandı. 

 Doktorum tüm sorularımı anlayabileceğim bir biçimde yanıtladı. 

 Tedavi/girişim uygulayacak kişiler hakkında bilgi edindim. 

 Aklım başımda ve kendimi karar verecek yeterlilikte görüyorum. 

 İstemediğim takdirde tedavi/girişime onam vermek zorunda olmadığımı ve/veya istediğim aşamada işlemi 

durdurabileceğimi biliyorum. 

İşlemin Tahmini Süresi : 30 – 60 dakikadır (herhangi bir komplikasyon durumunda işlemin süresi değişebilir). 

Kullanılacak İlaçların Önemli Özellikleri: Hastanede bulunduğum süre içerisinde tanı ve tedavi için kullanılacak 

ilaçlarla ilgili önemli özellikler (ne için kullanıldığı, faydaları, yan etkileri, nasıl kullanılacağı) konusunda bilgi aldım. 

Hastanın Sağlığı İçin Kritik Olan Yaşam Tarzı Önerileri: Tedavim/Ameliyatım sonrasında yaşam tarzım için 

yapmam gerekenleri (Diyet, banyo, ilaç kullanımı, hareket durumu ve/veya kısıtlama durumu) ile ilgili bilgi aldım. 

Gerektiğinde Aynı Konuda Tıbbi Yardıma Nasıl Ulaşabileceği: Gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma (Kendi 

hekimine, farklı bir hekime, tedavi gördüğü kliniğe ve acil durumlarda da 112’ye) nasıl ulaşacağım konusunda bilgi 

aldım. 

Bize Ulaşabileceğiniz Telefon Numaraları: Hastane Tel:  0 212 274 69 25 – 444 25 93 

Yapılacak işlemlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için hekiminize danışabilirsiniz. 

Lütfen; hastalığınız, tedavi süreciniz, cerrahi işlem, oluşabilecek yan etkiler ve olası tüm riskler ile ilgili size 

anlatılanları ve okuduklarınızı anladığınızı kendi el yazınızla beyan ediniz: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Tarih:……/……/…….    Saat: 

HASTANIN BİLİNCİ AÇIK İSE HASTANIN BİLİNCİ KAPALI VE YANINDA 
YASAL TEMSİLCİSİ VAR İSE; 

Hastanın  

Hasta Adı Soyadı:………….......................... 

Adresi ..........................................................  

Tel.No:.......................................................... 

İmza: 

 

Yasal Temsilci *( Vasi) veya Veli 

Hasta Adı Soyadı:………………………… 

Adresi. ……………………………………… 

Tel.No:……………………………………… 

İmza: 

Doktor 

Adı Soyadı:………………………………..….. 

İmza: 

 

Doktor 

Adı Soyadı:………………………………..….. 

İmza: 

Şahit** 

Adı Soyadı:………………………………….. 

İmza: 

 

Şahit** 

Adı Soyadı:………………………………….. 

İmza: 

 


